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PRÉMIOS MARATONA DA SAÚDE  

DE INVESTIGAÇÃO EM DOENÇAS AUTOIMUNES E ALERGIAS 

 

EDITAL 

Na sequência do Protocolo celebrado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, IP (FCT) e a Maratona da 

Saúde Associação (MdS) é aberto concurso para atribuição dos Prémios Maratona da Saúde 2018 para 

Investigação em Doenças Autoimunes e Alergias. Este Protocolo prevê o apoio da FCT na proposta de 

composição do Júri de avaliação e na receção e submissão das candidaturas aos Prémios MdS para o referido 

Júri. 

Os Prémios MdS, que visam promover a investigação científica portuguesa em diferentes áreas da biomedicina, 

são financiados através dos donativos angariados durante o espetáculo televisivo anual da MdS, transmitido 

pela RTP, e através de outros financiamentos obtidos ao longo de todo o ano em iniciativas desenvolvidas de 

norte a sul do país.  

 

ÂMBITO E DESTINATÁRIOS 

Os Prémios MdS 2018 de Investigação em Doenças Cardiovasculares irão distinguir 2 projetos de investigação 

científica na área das Doenças Cardiovasculares a serem desenvolvidos em Portugal por um período máximo de 

dois anos e com início entre maio e outubro de 2018. São incentivadas as candidaturas que contemplem 

parcerias entre instituições de investigação, sediadas em Portugal, e hospitais ou outras instituições de saúde, 

nacionais ou estrangeiras. 

Podem candidatar-se investigadores e/ou médicos, portugueses ou estrangeiros, que tenham completado o 

doutoramento há mais de dois anos à data de abertura deste concurso. 

 

FINANCIAMENTO 

Serão atribuídos 2 Prémios com o montante unitário de €20.000 (vinte mil euros). 

 

PERÍODO DO CONCURSO  

As candidaturas devem ser apresentadas entre o dia 10 de outubro e as 17h00 (hora de Lisboa) do dia 9 de 

novembro de 2018.  
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AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

A avaliação das candidaturas é realizada por um Júri proposto pela FCT, constituído por cientistas de 

reconhecido mérito internacional no domínio da biomedicina. O processo de avaliação e seleção é baseado 

nos seguintes critérios: 

• Mérito científico, relevância e resultados esperados da atividade proposta;  
• Produtividade científica do investigador e/ou da equipa de investigação e suas qualificações para 
        executar o projeto;  
• Exequibilidade do programa de trabalhos 

 
Depois de seriados os melhores candidatos a concurso, o Conselho Científico da MdS ratifica a decisão do Júri e 

informa a Direção da MdS, que aprovará os vencedores de acordo com as recomendações de ambos. 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS   

As candidaturas devem ser enviadas através do preenchimento, em inglês, de formulário próprio, 

acompanhado do Curriculum Vitae do investigador responsável (1 página A4, em inglês), que poderá ser 

acedido aqui. 

 

INFORMAÇÕES   

Maratona da Saúde  

premios@maratonadasaude.org  
 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia    

premios.maratonadasaude@fct.pt  

 

Para mais informações consulte também o Regulamento.  

https://concursosfct.formstack.com/forms/maratona_da_saude_2018
mailto:premios@maratonadasaude.org
mailto:premios.maratonadasaude@fct.pt
https://www.fct.pt/apoios/premios/maratonadasaude/2018/docs/Regulamento_MdS_2018.pdf

